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河北省普通高等学校专升本考试

阿拉伯语专业考试说明

I.考试简介

一、内容概述与要求

本考试面向河北省普通高校阿拉伯语专科专业应届毕业生，通过考试选拔出在知识

结构、语言基础、语言理解和表达能力等方面有继续学习潜力、能够较好地适应并完成

本科专业学习的考生。从专业角度本试题水准以国家教育部制定的《高等学校阿拉伯语

专业基础阶段阿拉伯语教学大纲》为基准，合理地安排考试内容，考察学生对基础阶段

词汇、句型、语言理解和语法运用等方面的掌握情况，提升学生书面表达能力及综合的

语言理解、沟通、表达能力。

二、考试形式与试卷结构

考试采用闭卷形式，满分为 240 分，考试时间为 150 分钟。

试卷结构由情景对话、单选、完形填空、阅读理解、翻译、写作六部分组成。

1.情景对话：客观题，总分值为 20分。

2.单选：客观题，总分值为 40 分。

3.完形填空：客观题，总分值为 20分。

4.阅读理解：客观题，总分值为 40分。

5.翻译：主观题，总分值为 80 分。

6.写作：主观题，总分值为 40 分。

II.知识要点与考核要求

一、情景对话

（一）考察要点
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主要考察考生对常用情景对话一般规律的掌握情况，内容包括问候、介绍、打电话，

感谢、问路、祝贺、道歉、应允、赞成、谈论天气、购物等。

（二）考核要求

要求考生能够抓住特定语境中的语言信息，尤其是关键词信息；要求考生掌握并理

解日常生活用语及其应答用语，能够在日常生活中做出相应的理解和判断。

二、单选

（一）考察要点

1. 语法基础

语法基础主要包括词法和句法两部分。

词法主要内容包括：主动名词、被动名词、半主动名词、时空名词、工具名词、从

属名词、人造词根、词根等派生名词和部分原生名词以及数词的词型、词性、规定词义

和基本用法，有名词派生来源意识和基本知识，了解与动词之间的派生关系，能够知道

单词的基本字母并据此会查词典；有名词格的概念，掌握其性、数、格、指的概念和在

语言中的运用，柔母的变化和特殊写法，派生名词所带短语的方式、含义和用法，正偏

组合、字面正偏组合、指示代词、关系代词、接尾代词的使用方法，介词和部分时空副

词的使用方法。动词部分要求了解三母、四母简式动词和所派生出的各种复式动词的各

种主要词型及其变种词型的正确书写和读音，以及了解从简式到复式派生的词义逻辑变

化；掌握简式、复式动词的现在式、过去式变位和相应被动式、命令式的变位情况，动

词词尾变化等；掌握一般残缺动词的使用方法，基本及物动词、不及物动词和间接及物

动词的搭配和使用。了解基本工具词的使用方法。

句法主要内容包括：陈述句、疑问句、否定句、感叹句、祈使句和基本条件句的使

用方式，名词句和动词句的构成，主要成分中的起语、述语和主语，次要成分中的定语、

各种状语的表达含义和表达方式，及时间概念的表达方式。

2．语言基础

教育部颁布的低年级阿语教学大纲中规定的各种表达意向，以其落实在《新编阿拉

伯语》前三册中的内容为主，尤以第二册中的语言基础和在第三册中的语言实践为重。

3.词汇基础
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要求以《新编阿拉伯语》第一、第二、第三册出现的近 3000 个基本词汇为基础，

能够根据词法派生规律，以三母基本字母为基础将词汇量扩展 3500-4000 个，并能够按

逻辑相应推断出词义。

（二）考核要求

要求能灵活、正确地运用阿拉伯语专业基础阶段所要求掌握的语法知识，熟知基础

阶段所要求的 3000－4500 个词汇，并正确、熟练地运用其中 1500－2000 个词汇及其基

本搭配。

三、完形填空

（一）考察要点

考察在具体的语境中灵活运用语言知识的能力，以及根据文章内容进行正确的逻辑

推理、综合判断和分析概括的能力。

（二）考核要求

本题型要求考生能够理解全文、通篇考虑、掌握大意及注重关联。

四、阅读理解

（一）考察要点

5篇阿拉伯语短文，内容涉及阿拉伯国家社会、历史、政治、文化、外交等。旨在

从全方面、多领域考察考生的综合能力。

（二）考核要求

要求能够读懂阿拉伯国家出版物中的初、中等难度的文章和材料，阅读速度为每分

钟 80-100 个单词。本部分采用单项选择题, 阅读材料共涉及 1200-1500 个单词，由 5

篇阅读材料组成。学生应运用所学语法基础和语言基础认真理解所读材料内容，应具备

在具体语境中灵活理解、逻辑推断生词语义的能力。

五、翻译

（一）考察要点

该部分主要从阿拉伯语译汉语、汉语译阿拉伯语两个方面来考察学生的初级翻译水

平和翻译技巧的掌握情况。

（二）考核要求
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该部分要求考生基本掌握初级翻译技巧，具备相应的中阿互译水平；正确理解原文

含义，表述得当；在达意的基础上，做到译文语句雅致通顺。

六、写作

（一）考察要点

写作要求考生根据要求写出 100 个单词左右的阿拉伯语短文。遣词造句简短、准确，

表述切中题意，且条理清晰。

（二）考核要求

该部分主要考察考生语言逻辑叙述能力；要求考生语言表达客观且有自己独到的见

解；紧扣写作题目要求，做到结构完整、观点准确、内容积极向上。

III.模拟试卷及参考答案

河北省普通高等学校专升本考试

阿拉伯语专业模拟试卷

（考试时间：150 分钟）

（总分：240 分）

المتصال التخصص لختبار امتحان أوراق

خبي بمقاطعة بالمنتظم

ورقة على أمامه الذي الحرف وضع التية الجمل لكمال المناسب الجواب تترر ااخر الول: الجزء

درجة( 20/240 20=2 x الجابة.)10

سهال! هال )1(

عليكم! لسالم ج_ ب_شكرل! سهال! ه_هال

عليكم! لسالم )2(

ج_شكرل! ! لسالم سعليكم ب_ سهال! هال ه_
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؟)3( َت هن من

ٌب طاس نحن ج_ ٌب طاس َت هن ب_ ٌب طاس هنا ه_

لسللقاء ِإستى )4(

لسللقاء ِإستى ج_ بك هال ب_ سلجٌ على شكر ل ه_

شكرل! )5(

سلجٌ على شكر ج_ل بك هال ب_ لسللقاء ِإستى ه_

طاسٌ؟ او ال )6(

طاسٌ. ل،او ه_

طاسٌ. نعم،او ب_

طاسٌ. نعم،هنا ج_

لهمه؟)7( ما

يوهف لهمك ج_ يوهف ب_لهمي يوهف ه_لهمه

؟ جناييتكت ا مت )8(

مصر لنا ج_ لسصين هنا ب_ مصري هنا ه_

هعيدة! فرصة )9(

لسللقاء! ِإستى ج_ هعيدة! فرصة ب_ لسالمة! مع ه_

لسالمة!)10( مع

يوهف لهمك ج_ هعيدة! فرصة ب_ لسالمة! مع ه_

ورقة على أمامه الذي الحرف وضع التية الجمل لكمال المناسب الجواب تترر ااخر الثاني: الجزء

40/240درجة( 40 =2X20( الجابة.

شيآن. مدينة بكين،قريٌ بعيد بلدي )11(
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نن مإ عن، د_ لتى عت فإي، ج_ ِإستى ، نن ب_مإ نت مإ فإي، ه_

لسمحادثة. ن نتمري هتن رهيكم )12(ما

ِإستى في د_ لتى ج_في،عت لتى عت نن ب_مإ عتنن نن مإ ه_

. ستكت لسنقلم ل َت ات )13(

ييةة لسناتدإ د_ ييةة اتدإ ج_ ييةب اتدإ ب_ ييةة اتدإ ه_

مفتاح. ِإ لسديرن ةإ رت ْن ُة فإي )14(

نت ستان د_ ا ستينات ج_ َن ستينات ب_ َت ستين ه_

بإيتةت. رت لسنعت ةت ْن لسلل قتاتنإ تتفتول مة طاسبان اَلن )15(

نت دن ْإ ية د_ لنإ يدت ْإ ية ج_ يدلتنإ ْإ ُة ب_ يدة ْإ ية ه_

َإ. هتمن ِت لسديرن همين مات )16(

رة ُة ُتحن د_ رة ُة يتحن ج_ ْن رت ُت ُت ب_ رت ُت ُت ه_

ةإ. لسنقتااإرت ةإ عت امإ جت َت ِإي رت ِإ بتابإ نندت عإ نتا ترن لإننتَت )17(

تتقنبإلإ د_نتان تتقنبإلت ج_نتان تتقنبإلة نتان ب_ تتقنبتلننتا ه_لهن

سإييةإ. ست لسدل بتارإ ْن لأت رإفتةإ عن سإمت ا لِإمة دت ةإ لعت َت لل ِإستى عة تتمإ ُتان )18(

َلليبة لس د_ طتلتبتةة ج_ لسَياسإبتةة ب_ ٌة طتاسإ ه_

. رة ِإ نتا مت رإ لسنقتصن فإي )19(ِإني

ةب رت ُإ ا هت ، ينفإيل لسصي ب_ رة ُإ ا هت ، ينفإيي صي ه_

ةب رت ُإ ا هت ينفإييةإ، لسصي د_ ةب رت ُإ ا لسات ينفإييةة، صي ج_

َإ؟ بت كن لسنمت لتى عت من َت )20(

هقلمب د_ لسقلمة ج_ قلمب ب_ قلماة ه_

طةليبة. تيةإ سهإ طتاسإبتةة نن مإ نب ول تتكت مة لةنتا فتصن )21(

ةت رت ْن عت انإيت ب_ثتمت ةت رت ْن عت انإ ثتمت ه_
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رت ْن عت انإيت ثتمت د_ رت ْن عت ثتماتنإيتةت ج_

لسنماتْفي. فإي ِة عات ْة ون بإصت لت يقإي، دإ صت يات )22(

ول ليمة ُتتتكت د_ ي ليمإ ُتتتكت ج_ ليمة ُتتتكت ب_ ليمن ُتتتكت ه_

. نتةإ لساي فإي )23(

ا مة يتون تلينت هإ ست ةة ات من ْت ست اِتةإ ثتلتثإمإ ب_ هتييامة تلونت هإ ست ةب ات من ْت ست اِتةإ ثتلتثةمإ ه_

ا مة يتون تلونت هإ ست ةب ات من ْت ست اِتةإ ثتلتثةمإ د_ هتييامة تلونت هإ ست ةب ات من ْت ست اِتةإ ثتلتثإمإ ج_

بإير. َت اِ مت هنهت رت َةمن نندت عإ يتكةونت هتنن ٌة ْإ يت ةة َت رإ شت نةول ول ُةكت هتنن ين سإكت )24(

َت تا تَت لهن د_ يعت َإ تت ُتان ج_ يعةون َإ تت ُتان ب_ يعةول َإ تت ُتان ه_

لسامكاْ. صيد لة ُل يةفت )25(

هتبإيه د_ هتبتاه ج_ هتبةه ب_ هتبةوه ه_

. رإينت ْن لسعإ نإ لسنقترن فإي ا يمة َإ عت دسرل ُلعٌ للنترنَ شبكة )26(

تتبترة ُةعن د_ تتبترت لإعن ج_ تتبترة يةعن ب_ تتبإرة ه_يتعن

. يوم َل لسصحف قرلءة يحرص هنه َبر مع جديي )27(ِني

ب د_ ج_على ب_من ِسى ه_

ةإ. عت امإ ْت لسن نت مإ ةة اتادت شت لتى عت د محمي يلدة لساي ستمن )28(

لإ صة يتحن د_ لت صة ُتحن ج_ لة صة ُتحن ب_ لإ صة ُتحن ه_

يقتتإي. دإ صت ستكم مت هةقتدل هتنن سإي )29(

ْن مت لإهن د_ ْة مت يتان ج_ ي متحإ لإهن ب_ ول حة مت ه_لإهن

بارعة. هقاامه س لستقرير ِسى لسمدير نَر )30(

في ُأميل د_ نْر ج_ ُصفْي ب_ ه_َتٌ

أمامه الذي الحرف وضع الصحيح الجواب اختر ثم التالية المقالت وافهم اقرأ الثالث: الجزء
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20/240درجة( 20=2X10(المقالة لكمال الجابة ورقة على

علمية رُلة

في قُول سقد عليام. يْرف ههتاَ معام سَان ،33 ُِدى ِسى علمية 31لسَلبة32رُلة

من لأنولَ مختلف س36 لسبحيرة هنحاء ْلساا زلرسل 35 عْرين 34 هَثر لسبحيرة منَقة

لسصور. 37 سهَْسل سلسَير لسامك صيد طرلِق هيُا سدرهول سلسنباُاْ سلسَيور لأهماك

40 لسصور فيه فعرضول لسعلمية رُلتام سنتاِج معرضا هقامول لسْامعة 39 عودُام س38

لسرُلة هثناء لسبحيرة في درهوه عما َتبواا لستى سلسرهاِل صنعواا لستى سلسعيناْ هَْساا

لسعلمية.

قامول)31( د_ يقوم ج_ ب_قام قمن ه_

عن د_ من ج_ لسى ب_ ب ه_ )32(

لسبحيرلْ د_ بحيرة ج_ لسبحيرة ب_ بحيرلْ ه_ )33(

عن د_ من ج_ لسى ب_ ب ه_ )34(

د_يومة لسيومإ ج_ ب_يوما هتيام ه_ )35(

ِن هدر د_ درهون ج_ درهولن ب_ ه_درهول )36(

عن َثيرل د_ في ج_َثيرل من ب_َثيرل هن َثيرل ه_ )37(

قريٌ د_ قبل ج_ بعيد ب_ بعد ه_ )38(

عن د_ من ج_ لسى ب_ ب ه_ )39(

لسَلن د_ لستان ج_ لسَى ب_ ه_لستى )40(

أمامه الذي الحرف وضع الصحيح الجواب اختر ثم التالية المقالت وافهم اقرأ الرابع: الجزء

40/240درجة( 40=2X20( الجابة ورقة على
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تهوى؟ ماذا

ْاسد: قاِ

هن بعد هجمعاا، لستي لسَولبع فياا هضع ْاصة دفاُر سعندى لسبريد، طولبع جمع هاوى ِنيي

فيه لسعربية. لسبلدلن من طولبع فيه لسعربية. لسبلدلن من طولبع لسدفتر اَل في اتا. َلمي سهةنت ُلبتاتا هةرت

سمصر...سكل لساودلن سلسمْرب سُونَ سسيبيا سلسعرلق سسبنان سلأردن سهويا لسيمن بريد طولبع

طولبعاا. فياا سهضع سلضْ، َبير ّي بخ لهماا فياا َة َتب باا، ْاصة صفحاْ لسبلدلن اَه من

زملِي. مع هُبادسه مما سلسباقي لسعاسم، في مختلفة بلدلن من هْرى طولبع فيه آْر دفتر سعندي

سهعمامي هبي ِسى ُأُي لستي لسرهاِل من مناا َثير على ُصلَ سهنما لسَولبع اَه هشترى ل هنا

. سهقاربي

. لسَاِرلْ صور يْمع ِنيه اوليتي. غير هْرى اولية سه ِبرلايم لسكبير هْي

اولية؟ سك ال سللن

لسبريد؟ طولبع جمع ياوى )41(من

هبرلايم د_ د محمي _ ج ْاسد ب_ ه_همين

طولبعه؟ لسكاٌُ يُع هين )42(في

لسكاٌُ في ب_ ْاصة دفتر في ه_

جإ لسدةرن في د_ لسصور دفتر في _ ج

ْاسد؟ يْمع دسسة هي )43(طولبع

لسعرلق د_ يية عةودإ لسال _ ج ين لسصل ب_ ه_لسكويَ

لسماتخدمة؟ لسبريد طولبع على ْاسد يحصل مينن )44(مإ

لسبريد مكتٌ ب_من زملِه ِسى ُأُي لستي لسرهاِل من ه_

هصدقاِه من د_ هااسيه ِسى ُأُي لستي لسرهاِل من _ ج
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ٌد مم َمحت َُ ٌا الرَمهتنر

ييةإ. عةودإ لسال ةإ مت اصإ عت ِإ يتا لسرل نت مإ اءت جت . َيبب ات مة يفب َإ ست ابب شت دب،اةوت ْل مة ِب اتنندإ مة دب مي حت مة ِة اتنندإ لسنمة

مة يتون َةلي ِة اتنندإ لسنمة لة مت يتعن . ينإ بإاسصل للنترنَ ْإ ا َت ْيرإ لس دتى ُن ِإ فإي لة مت يتعن نتةة. هت ثتلتثةونت ست عت ُإان هة رة من عة

ِإنينإي ا: لِإمة دت إهإ لِت مت سإزة ِة يتقةو فتاةوت ، ينإيلينت لسصل عت مت ةت للقتامت ٌل سيتحإ لت مت لسنعت ٌل يةحإ ْة.ِإنيهة ا اعت هت ُاع نن مإ ثترت َن هت

ِني . بإيل رن سلسنعت ينإيل لسصل لسْعبين بتيننت لقتةإ دت لسصي لتى عت رإصة ُن هت ، ينإيل لسصل ٌت ْيعن لس ٌل ُإ هة ين، لسصل ٌل ُإ هة

تةهة جت سن زت ِستينهإ يءة ْإ تت هت ست ، للنت ينإ لسصل فإي هة دت ُن ست ِة اتنندإ لسنمة يةقإيمة يّب. ْإ نت ٌة عن ْي سلس يمب َإ عت بتلتدب ينت لسصل

ةة ْت ي عإ ستاةمن نتي نتتتمي طتوإيلة. قنتةا ست ينإ لسصل فإي ا يعة مإ جت ِإ اتنندإ لسنمة ةة رت هةهن تةقإيمة هت ست ، مإ لسنقتادإ لأهبوَ فإي لبننتاهة ست

. ينإ لسصل فإي ةة يدت عإ هت

؟ دب مي حت مة ِة اتنندإ لسنمة اءت جت هتيننت نن مإ )45(

ييةة عةودإ لسال د_ ج_هةورإيتا ا سمت رة ب_ رة مإصن ه-

هة؟ رة من عة من َت )46(

39 د_ 53 ج_ 37 ب_ ه_45

مةودب؟ حن مت ِة اتنندإ لسنمة لة مت يتعن هتيننت )47(

ينإ بإاسصل للنترنَ ْإ ا َت ْيرإ لس دتى ُن ِإ فإي ه_

ييةإ عةودإ بإاسال للنترنَ ْإ ا َت ْيرإ لس دتى ُن ِإ فإي ب_

نإيل دت لسنمت لنإ لسَييترت ةإ َت رإ شت في ج_

ةإ لسناتنندتهت ةإ عت امإ جت في د_

؟ مة يتون َةلي ودب مة حن مت لة مت يتعن ةة اعت هت من َت )48(

ْة ا اعت هت عة ُإان ب_ ْة ا اعت هت انإي ثتمت ه_

ْة ا اعت هت رإ ْن عت نن عت يتقإلل لت د_ ْة ا اعت هت عإ ُإان نن مإ ثترت َن هت ج_
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النفط

َله هنيه لسنفّ في ٌة لسعْي سلسْيءة ْإ. لسانول آلف قبل ما ِسى ّإ سإلنإفن للناان معرفةة عة جإ ُترن

فنَر لسنفّ. ْإ تتقيا ْن مة من لسبْر ُنفع جديدة مادية عن سللْتبار لسبحث يكْف يوم َل سفي منافع،

" لأهود. لسَاٌ " لسناِ عليه يَلق لسقاُم سسونه لسعَيمة تإهإ سإقتينمت

لسعربيةة ةة لتكت من لسنمت لسبلدلن ُلك سمن لسنفّ، بمولرد نإييةب غت بأنياا لسعربية لسبلدلن بعض ُمتاز

لنَتنتةة سهت سلسبحرين سقَر سلسْزلِر ةة دت تيحإ لسمة لسعربية سللمارلْ سسيبيا سلسكويَ سلسعرلق عةودييةة لسال

سه. ا ِإننتتاجة هَثراا سمن ّإ باسنلفن لسعربية ِإ دةست نتى هتغن من عةودييةة لسال لسعربيةة ةة لتكت من لسنمت تتبترة ُةعن . انة مت عة

سستعيلت ، يدة بتعإ دي ُت ِسى لسعاسمية لساياهة في ثلرت ُةؤت هن لسعربية لسدسِ َإ تاعت تَت لإهن لسنفّ ِإننتتاجإ لإ ُن بإفت

ل. يرة ْإ هت لسعربية لسدسِ فياا َن َت تترت لشن لسيتإي لسكثيرة ياهييةإ لسال ْإ ل رت ُتمت ؤن باسنمة علقةة سَسك

ِني بل لسنفتقإيرةإ، لسعربية سإلدسِ َبيرةة لقتصاديةة مااعدلْ ّإ سإلنلفن ةة ْت ننتإ لسمة لسعربية لسدسِ َإ مت قتدي سقد

سسإدسِ عربيةة غير ِهلميةة سإدسِ لقتصاديةة مااعدلْ َن قتديمت باسنفّ نإييةإ ْت لس لسعربية لسدسِ بعض

سلسعاسم لسدسِ اَه بين لسعلقاْ ينإ اإ ُتحن في بتبةا هت اَل سَان . لسعربيل لسعاسم ْارج ِهلمية غير

. لسعربيل

لسنفّ؟ للناان عرف )49(متى

قليل قبل ب_ سلسعْرين لسحادي لسقرن في ه_

للن ُتيى يعرف سم د_ ْإ لسانول آلف قبل ج_

؟ لأهود" لسَاٌ " لسنفّ على هةطلق )50(سماَل

عَيمة ته قتينمت أني ب_ لسَاٌ مثل شكله أني ه_

قاُم سونه أني د_ سسونه ته قتينمت أني ج_

؟ لسنفّ بإنتاج ُْتار لسيوم لسعاسم في منَقة )51(هي

لسعرلق ب_ لسكويَ ه_

لسايعوديية د_ تيحدة لسمة لسعربية للمارلْ ج_
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؟ يد بتعإ دي ُت ِسى لسعاسمية لساياهة في لسعربية لسدسِ ثلرة ُةؤت )52(سماَل

ةب. مت تتقتدل مة دسِ لسعربية لسدسِ ه_أني

لسنفّ. ِنتاج بفُل ب_

لساياهية. لسميادين في لسعرب بين لستعاسن ع ْي ُْ أنياا ج_

لسعربية. لسدسِ جامعة بفُل د_

الصغيرة والسمكات ةَ بايرت الركت ةَ كت السممت

ُإاتا ون بإصت نإىي ْت ُة َليةورة لس ُتقإفة قتاتا فتون جميلة، ارب ْت هتشن انإبتينهإ جت سعلى بإاسماء لإيءب مت نتانرب اناك َان

. كإ لسايمت يند سإصت لسنار ِإ اطإ شت على لإاةونت ْن يت ِة لأتطنفتا سَان لنوإ لسحة

، ِة فتا لأطن َةني يدت يتصإ هن لتينكةني عت افة ْت هت ِنييإ لسصْيرة: سلامكاْ لسكبيرة ةة كت لسايمت قاسَ يوم َلْ

لسنيانرإ. ِإ اطإ شت عن نت دن فابنتتعإ َليةورة لس لتكةني َة ُتأن هس

لت مت هتجن ْإ:ما يتا رت ْن سإأة نناةني مإ سلُدة َن سقاس لسكبيرة لسامكة َلم لسصْيرة لسامكاْ عإ مت ُتان سم

ننهة. مإ يبةا قترإ ٌن نتلنعت اتييا ! ِإ ْياطإ لس

ُة لسثيلي ْة ا كت لسايمت َإ بتحت هت ، قليلب ِلي لأةمل مع يتبنقت سسم همكاْ، ثلُ ِإ ْياطإ لس ِسى َن عت رت هتهن

. َتادةساةني سلصن " مت َلعن "لس ستاةني ول ،فتقتديمة ِإ ْياطإ لس على لأطفاِ آاةني فترت

عإ مت يتان ستمن نن مت " ْإ: لسنبتاقإيتا ْإ ا كت سإلايمت َن فتقتاست ، ستاةني ُت دت ُت ا بإمت لسكبيرةة ةة كت لسايمت َإ لإمت عت

ارإثتة. َت دل هتشت في قتعت ست ةت يحت لسنيصإ

ارإ؟ ْت لأتشن على لنوة لسحة ْة ون بإصت نإىي ْت ية نن مت )53(

لسصْيرة لسامكاْ ب_ لسكبيرة ةة كت لسايمت ه-

ِة لأتطنفتا د_ َليةورة لس ج_

؟ ِإ ْياطإ لس على ِة لأتطنفتا يْلَ سماَل )54(

َليةورإ لس سصيد ب_ لسايمتكإ سصيد ه_
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لسْميلة لسَبيعية باسمناِر يتمتيع د_ لسحديث يتبادِ ج_

؟ لسصْيرة سلامكاْ لسكبيرةة ةة كت لسايمت قاسَ ماَل )55(

ننهة مإ يبةا قترإ ٌن نتلنعت اتييا ! ِإ ْياطإ لس لت مت هتجن ما ه_

ارإثتةة َت دل هتشت في قتعت ست ةت يحت لسنيصإ عإ مت يتان ستمن نن مت ب_

ِة لأطنفتا َةني يدت يتصإ هن َليةورة لس لتى عت افة ْت هت ج_

لسنيانرإ ِإ اطإ شت عن نت دن لبنتتعإ د_

؟ ِإ اطإ ْت لس ِسى َن عت رت هتهن صْيرة همكةة من َت )56(

همكتان ب_ سلُدة همكة ه_

همكاْ ْمَ د_ همكاْ ثلُ ج_

ٌَ بتعر ا فايمت

ثمي عمل. يْد سعليه سمااء، صباُا لسصحف ِعلناْ في ينَر ، عملة عن يبحث رجلب

اِ. عمي ِسى ُحتاجة شرَة عن صباُية جريدة في ِعلنا يقره

موِيفا: يرى ُيث لسْرَة ِدلرة ِسى لسرجل يَاٌ

لسعماِ... ِسى ُحتاج شرَتكم هني لسْريدة من ْة قره هيد. يا هعيد ناارك لسرجل:

صحيْ. ْبرك هعيد. ناارك لسموِيف:

سى؟ عمل سديكم ال عمل. عن هبحث هنا لسرجل:

اناك. لسماؤسِ لسمدير لسمكتٌ. َسك ِسى لَاٌ لسموِف:

متْكر! لسرجل:

بيناما.( محادثة ُدسر ُيث لسمدير مكتٌ ِسى لسرجل )يَاٌ

لسخير. لسرجل:صباح

ُريد؟ ماَل لسخير. صباح لسمدير:
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. عنيي لسبياناْ َل فيه لسَلٌ، او .اَل عملة عن هبحث هنا لسرجل:

ك؟ صة ُخصي ما لسمدير:

لسرجل:لسميكانيكا.

سك. عمل عندنا لسمدير:ُانا،

لسْار؟ في ُعَونني ريال لسرجل:َم

ر. لسمدير:هسف

لسْار؟ في هم لأهبوَ في رة لسرجل:هسف

هَثر. نعَيك بعد فيما سسكن لسْار، لسمدير:في

بعدة. فيما هُُر ل.لَن لسرجل:شكرة

لسْريدة من )57(

ةإ رإيدت ْي لس نن مإ ب_ ةإ رإيدت ْت لسن نن مإ ه_

ةإ رإيدت ْت لسن نت مإ د_ ةإ رإيدت ْي لس نت مإ ج_

ر ينإييةإ: لسصل ِإستى بإييةإ رت لسنعت نت مإ يتلإي ا مت من جإ ُترن )58(

迪拉姆 د_ 第纳尔 ج_ 里亚尔 ب_ 里拉 ه_

لسرجل؟ ُخصص ما )59(

لسميكانيكا د_ لستاريخ ج_ لسْْرلفيا ب_ ه_للقتصاد

لسرجل؟ يبحث عمي )60(

ميلت عت د_ لت مإ عة ج_ لب مت عت ب_ لت مإ عت ه_

درجة( الخامس:)80/240 الجزء

درجة( ينايمةا:)50/80 الصي ِالتى بايمةا الرعترت َت ما َتلاي ا مت مر جا تترر الول: القسم

سمااَن لسَلبة مااَن مناا َثيرة، مبان فياا باسمدينة، لسْعٌ ُديقة قرب جامعتنا ُقع
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لسلْة بكلية لسخاص لستدريَ سمبنى لسعام لستدريَ مبنى سمناا سلسموِفين، لسمعلمين

مَاعم. سهربعة سمكتبتان للدلرة مبنى مناا َما سلسصينية سلسعربية لسلنْليزية

يوم، َل لسحْرلْ اَه في درسهام لسَلب يأَْ لستدريَ. مبنى في لسدرِ ُْرلْ

هس لسكبيرة لسدرِ ُْرلْ في هس لسمَاسعاْ، قاعاْ في لسدرسِ يَلَرسن لسدرِ لنتااء بعد

مااَنام. في

30/80درجة( 30=6X5(:بايمةا الرعترت ِالتى ينايمةا الصي َت ما َتلاي ا مت مر جا تترر الثاني: القسم

)1(深圳是一个值得一游的海滨城市。

)2(外国游客非常喜欢中国的古建筑，尤其是长城和故宫。

)3(南方的天气不同于北方的天气。

)4(我们国家的国土面积达到九百五十九万七千平方公里。

)5(有志者，事竟成。

) درجة 40/240( السادُ: الجزء

عربية: كلمة 100 عَ َقل ل حيث التالييَ الموضوعيَ أحٌ اكتب

لسْديد)1( بيتي

لسْامعة)2( في ُياُي
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阿拉伯语参考答案

（总分：240 分）

（仅供参考）

)Ps：客观题答案“ 对”ج“对应答题卡“B”；客观题答案”ب“对应答题卡“A”；客观题答案”ه

应答题卡“C”；客观题答案“د ”对应答题卡“D”。）

x الجابة.) ورقة على أمامه الذي الحرف وضع التية الجمل لكمال المناسب الجواب تترر ااخر الول: الجزء

درجة( 20/240 20=210

ج -5 ج -4 ه -3 2-ب ه -1

ه -10 ب -9 ه -8 ه -7 ب -6

الجابة. ورقة على أمامه الذي الحرف وضع التية الجمل لكمال المناسب الجواب تترر ااخر الثاني: الجزء

40/240درجة( 40 =2X20(

ج -15 ه -14 ب -13 ج -12 د -11

ه -20 ب -19 ب - 18 ج -17 ه -16

ه - 25 ه -24 د -23 ه -22 ب -21

30-ب ه -29 د - 28 ج -27 د -26

ورقة على أمامه الذي الحرف وضع الصحيح الجواب اختر ثم التالية المقالت وافهم اقرأ الثالث: الجزء

20/240درجة( 20=2X10(المقالة لكمال الجابة

35-ب ج -34 د -33 ه -32 ب -31

ه -40 ب -39 38-ه ب -37 ه -36

الجابة ورقة على أمامه الذي الحرف وضع الصحيح الجواب اختر ثم التالية المقالت وافهم اقرأ الرابع: الجزء

40/240درجة( 40=2X20(

ج41- -44 د -43 ه -42 ب

ج -48 47-ه د -46 د -45

ب -52 د -51 ج - 50 ج -49

ج -56 د -55 ه - 54 ج -53

ب -60 د -59 ب - 58 د -57

درجة( الخامس:)80/240 الجزء
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درجة( ينايمةا:)50/80 الصي ِالتى بايمةا الرعترت َت ما َتلاي ا مت مر جا تترر الول: القسم

我们大学坐落于市人民花园附近，在大学里有很多建筑物，其中有学生宿舍

和教职工宿舍，其中有综合教学楼和外语专业教学楼，同样还有行政办公楼和四

个食堂。

教室在教学楼，学生们每天在教学楼上课，上课结束之后，学生们在阅览室、

大教室或者学生宿舍复习功课。

30/80درجة( 30=6X5(:بايمةا الرعترت ِالتى ينايمةا الصي َت ما َتلاي ا مت مر جا تترر الثاني: القسم

لسزيارة. ُاتحق جميلة هاُلية مدينة ْتن ننت شت ِن )1(

سلسقصر لسعَيم لسصين هور هيما سل لسقديمة لسصينية بالثار لأجانٌ لسزسلر يعٌْ )2(

.)帝王( للمبرلطوريل

لسْماِ. في عنه يختلف لسْنوب في لسْوي )3(

مريع. َيلومتر هسف سُاعين سهبعة سْماماِة مليين ُاعة بلدنا مااُة ُبلغ )4(

لسعزيمة. هال على ماتحيل ل )5(

) درجة 40/240( السادُ: الجزء

عربية: كلمة 100 عَ َقل ل حيث التالييَ الموضوعيَ أحٌ اكتب

本题满分 40分，成绩分为六个档次：36-40 分、31-35分、21-30分、11-20

分、6-10分和 0-5 分。

36-40分：切题。表达思想清楚，意思完整，条理清晰，文字通顺连贯，基

本上无语言错误，仅有个别小错。

31-35分：切题。表达思想清楚，文字较连贯，但有少量语言错误。

21-30分：基本切题。有些地方表达思想不够清楚，文字勉强连贯；语言错

误相当多，其中有些是严重错误。

11-20分：基本切题。表达思想不清楚，连贯性差。有较多的严重语言错误。

6-10分：条理不清，思路紊乱，语言支离破碎或大部分句子均有错误，且多

数为严重错误。

0-5分：未作答，或只有几个孤立的词，或作文与主题毫不相关。


